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קיזוז הפסדים  
ועיתוי מימוש נכסים
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כללי§
q28בסעיףקבועיםידמשלחאומעסקהפסקעלהחליםהקיזוזכללי

.הכנסהמסלפקודת
qתחולנהלישראלמחוץשמקורויד-משלחאומעסקבהפסדשמדוברככל

.זוממסגרתחורגאלובהוראותדיון.לפקודה29סעיףהוראות
יד-משלחאומעסקשוטףהפסד§

qיד-במשלחאובעסקלאדםשהיההפסדכי,קובעלפקודה)א(28סעיף
כנגדלקיזוזניתן,הפקודהפי-עלנישוםהיהרווחהיהושאילומס-בשנת
.מס-שנתבאותהאחריםממקורותאדםאותושלהחייבתהכנסתוכלסך
qהכנסה",28סעיףלענייןכי,וקובעמוסיףלפקודה)י(28סעיףואילו

.מקרקעיןשבחלרבותהינם"הוןרווח"ו"חייבת

כללי קיזוז הפסדים מעסק
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יד-משלחאומעסקמועברהפסד§
qכלאתלקזזניתןלאאםכי,קובעהכנסהמסלפקודת)ב(28סעיף

הבאותלשניםקוזזשלאההפסדסכוםיועבר,כאמורהמס-בשנתההפסד
,יד-משלחאומעסקשניםבאותןהחייבתההכנסהכנגדויקוזז,זואחרבזו

תנאיםלמספרבכפוף,או,יד-משלחאובעסק)שבחאו(הוןרווחלרבות
.לפקודה)2(2סעיףלפישניםבאותןהחייבתההכנסהכנגד,מצטברים

qכלסךכנגד,נתהווהשבּההמס-בשנתההפסדקיזוזלאחראם,כלומר
עדייןנותר,מס-שנתבאותהאחריםממקורותהנישוםשלהחייבתהכנסתו
.התהוותושלאחרהמס-בשנותבקיזוזהאחרוןיּותר,הפסד

כללי קיזוז הפסדים מעסק
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qמגבלותלשתיכפופהמועברעסקיהפסדלקזזהזכאות:
קודמותהמס-בשנותההפסדאתלקזזהיהניתןלא–האחת
Iאינפלציוניסכוםכנגדאוממספטורההכנסהכנגדקיזוזחובתאין;
Iאם,דיבידנדאוריבית,)שבחלרבות(הוןרווחכנגדקיזוזחובתאין–יחידלגבי

שאינה(הכנסהכנגדקיזוזחובתיש25%Ûעלעולהאינועליהםהָחלהמסשיעור
.נמוךבשיעורבמסהחייבת)כאמור,יחידבידידיבידנדאוריבית,הוןרווח

מסוימיםמקורותכנגדרקבקיזוזמותרהמועברההפסד–השנייה
Iסךכנגדבקיזוזמותרהמועברההפסד,הכנסהמסלפקודת)ב(28סעיףפי-על
או(הוןרווחלרבות,יד-ממשלחאומעסק"אדםאותו"שלהחייבתההכנסהכל

.יד-במשלחאובעסק)שבח

כללי קיזוז הפסדים מעסק
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יד-משלחאומעסקשאינוהפסד§
qבניןמהשכרתלאדםשהיההפסד":הכנסהמסלפקודת)ח(28סעיף

".הבאותבשניםבניןמאותוהכנסתוכנגדלקזזוניתן
'נגוטשל1094/08)א"ת(ה"עמראובנייןמהשכרתשוטףהפסדקיזוזלגבי
.)3.6.2013(גדוליםלמפעליםשומהפקיד

qהדריםממטעהפסד–לפקודה)ו(28סעיף.

כללי קיזוז הפסדים מעסק
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יד-משלחאומעסקשאינוהפסד§
qלפקודה)4(2סעיףלפיהכנסותעלהוצאותבעודףשמקורוהפסד

)ריבית,דיבידנד(
Øאותוכנגדרקנוצרשבההמס-בשנתבקיזוזמותרההפסד–הכלל

השומהפקיד'נמ"בעשרהאור17/1038א"ע(ספציפיהכנסהמקור
,ראו(הבאותהמס-לשנותלהעבירוניתןולא))6.5.2018(גדוליםלמפעלים
,))31.12.1971(2א"תהשומהפקיד'נמ"בעמ.ד.מחברת168/71א"ע:למשל
.לטמיוןיורדתקוזזהשלאההפסדיתרתכלומר

Øהכנסהמסלפקודת29סעיף–לכללהחריג

כללי קיזוז הפסדים מעסק
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המשך–יד-משלחאומעסקשאינוהפסד§
qשאינםנכסיםמהשכרתהכנסותעלהוצאותבעודףשמקורוהפסד

)לפקודה)6(2סעיף(מקרקעין
Øהכלל
Øהכנסהמסלפקודת29סעיף–לכללהחריג
Øהקורונהנגיףעםההתמודדותבתקופתמואץפחת(הכנסהמסתקנות(

2020-א"התשפ,)שעההוראת(

כללי קיזוז הפסדים מעסק
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המשך–יד-משלחאומעסקשאינוהפסד§
qשלילייםשערבהפרשישמקורוהפסד

Øיחיד
Øמשפחתיתחברהשאינה(חברה(
Øהכנסהמסלפקודת29סעיף–לכללהחריג

כללי קיזוז הפסדים מעסק

9



10

.הוןהפסדעלהחליםהקיזוזכלליאתקובעהכנסהמסלפקודת92סעיף§
)"שוטףהוןהפסד":להלן(המס-בשנתשנוצרהוןהפסדביןמבחיןזהסעיף§

.)"מועברהוןהפסד":להלן(קוזזשטרםקודמותמס-משנותהוןהפסדלבין
)מועברוהןשוטףהן(הוןהפסדלגבימיוחדותהוראותהסעיףכולל,בנוסף
."ערךנייר"ממכירתשוטףהוןהפסדולגבילישראלמחוץנכסממכירת

.))26.8.2019(סגל'נסבאכפרשומהפקיד7481/17א"ע(המימושעיקרון§

כללי קיזוז הפסדי הון
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שבחלרבות,שהואסוגמכלהוןרווחכנגדבקיזוזמותרשוטףהוןהפסד§
.שנהבאותהשנוצרו,מקרקעין

ורק;ריאליהוןרווחכנגדההוןהפסדאתלקזזישתחילהכי,נקבעזהלעניין§
.חייבאינפלציוניסכוםשהואהוןרווחכנגדתקוזז)כזושתהאככל(היתרה
בדרךמבוצעהקיזוזאזי,ריאליהוןרווחכנגדמקוזזההפסדאםכי,נקבעעוד
מקוזזההפסד,זאתלעומת,ואם;"רווחחדששקלכנגדהפסדחדששקל"של
כנגדמקוזזההפסדמסכוםחדששקלכלאזי,"חייבאינפלציוניסכום"כנגד

.חייבאינפלציוניסכוםשלחדשיםשקליםוחצישלושה
§

כללי קיזוז הפסדי הון
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מותניתאחרהוןרווחכנגדהשוטףההוןהפסדאתלקזזהנישוםשלזכאותו§
במסבגינומתחייבהנישוםהיה,הוןרווחהיההפסדאותושאילובכך

.בישראל
.בקיזוזיּותרלאההפסדגםכך,במסחייבאינוהרווחאם,אחרלשון

חייבתנאמנותבקרןיחידותמפדיוןליחידשנוצרשוטףהוןהפסד,למשל,כך
ממספטּוררווחאותוהיההוןברווחמדוברהיהאילושּכן,בקיזוזמותראינו
.לפקודה)7)(א(97סעיףלפי

וזאת,זריםערך-ניירותבמכירתליחידשנוצרהוןהפסדמהווהנוספתדוגמה
.הרלבנטיהמטבעשערבירידתשמקורומההפסדחלקאותולגבי

כללי קיזוז הפסדי הון
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כנגדהשוטףההוןהפסדאתלקזזהנישוםשלזכאותולגבינוספתמגבלה§
.הכנסהמסלפקודת)3)(א(92סעיףבהוראותמנויהאחרהוןרווח

עלגםלפקודה92בסעיףהקבועיםהקיזוזכלליאתמחילותאלוהוראות
תחילהיקוזזכאמורשהפסדובלבד"לישראלמחוץנכסבמכירת"הוןהפסד
."לישראלמחוץהוןרווח"כנגד

כללי קיזוז הפסדי הון
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לרבות,שהואסוגמכלהוןרווחכנגדבקיזוזמותרשוטףהוןהפסד,כאמור§
.שנהבאותהשנוצרו,מקרקעיןשבח

מותרשזההרי,"ערךנייר"ממכירתשוטףהוןבהפסדשמדוברככל,זאתעם§
.ערך-בניירותשמקורםומדיבידנדמריביתהכנסהכנגדגםבקיזוז
ערך-ניירותממכירתשוטףהוןהפסד,לפקודה)א)(4)(א(92סעיףפי-על:ודוק
נייראותובשלששולמומדיבידנדאומריביתהכנסה"כנגדגםבקיזוזמותר
בקיזוזמותרכאמורהוןהפסד,לפקודה)ב)(4)(א(92סעיףלפיואילו."ערך
ובלבד,אחריםערךניירותבשלמדיבידנדאומריביתהכנסה"כנגדגם

עולהלאאדםאותושקיבלהדיבידנדאוהריביתעלהחלהמסששיעור
השיעורועל,אדםבניחברהואאם)א(126בסעיףהקבועהשיעורעל

."יחידהואאם,הענייןלפי,)ב(ג125או)1(ב125בסעיפיםהקבוע

כללי קיזוז הפסדי הון
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חוב-באיגרותשמקורּהמריביתהכנסהכנגדהןההפסדאתלקזזניתן,כלומר
והן)בנקאייםחיסכוןתוכנית/בפיקדוןשמקורּהמריביתהכנסהכנגדלקזזוניתןלאאך(

בגיןהמֹוכרעלהחלהמסששיעורובלבדמניותעלמדיבידנדהכנסהכנגד
:שלהלןהמגבלותעלעונהכאמורדיבידנד/מריביתההכנסה

בגיןעליוהחלהמסשיעור,אדם-בני-חברבידיהפסדבקיזוזשמדוברככל�
עלעולהאינו)"אחריםערךניירות"בשמקורם(דיבידנד/מריביתההכנסה
.)2020המס-לשנתנכון(23%דהיינו,לפקודה)א(126בסעיףהקבועהשיעור

ההכנסהבגיןעליוהחלהמסשיעור,יחידבידיהפסדבקיזוזשמדוברככל�
השיעורעלעולהאינו)"אחריםערךניירות"בשמקורם(דיבידנד/מריבית
)25%()מדיבידנדהכנסהלגבי(הכנסהמסלפקודת)1(ב125בסעיףהקבוע

.)25%()מריביתהכנסהלגבי(לפקודה)ב(ג125בסעיףהקבועהשיעורעלו

כללי קיזוז הפסדי הון
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Iהכנסהכנגדערך-ניירותממכירתשוטףהוןהפסדלקזזליחידמאפשראינוזהתנאי
אותהשּכן,המַחלקתבחברה"מהותימניותבעל"להנחשביחידבידימדיבידנד
.לפקודה)2(ב125בסעיףכקבוע,30%בשיעורבמסחייבתהכנסה

הכנסהכנגדערך-ניירותממכירתשוטףהוןהפסדלקזזהזכאותכי,יצוין§
)3)(א(92בסעיףהמנויהלמגבלהכפופהערך-ניירותעלדיבידנד/מריבית
מחוץערך-ניירותממכירתשוטףהוןבהפסדשמדוברככללפיה,לפקודה
דין-פסקפי-ועל"לישראלמחוץהוןרווח"כנגדתחילהלקזזויש,לישראל
מחוץשמקורּהדיבידנד/מריביתהכנסהכנגדגם)54138-04-15מ"ע(סקמסקי
.כאמורהכנסהאורווחשקיימיםככל,לישראל
הוןהפסדלאדםהיה"לפיולפקודה)4)(א(92לסעיףהסיפאלאור,זאת

."...הענייןלפי,)3(או)1(פסקאותהוראותעליויחולו,...ערךניירבמכירת

כללי קיזוז הפסדי הון
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)ב(92סעיףלהוראותכפוףכאמורהפסד?מועברהוןהפסדלגביהדיןמהו§
.)מקרקעיןשבחלרבות(שהואסוגמכלהוןרווחכנגדלקזזוניתןלפיהןלפקודה
מותראינו)ערך-ניירותממכירתמועברהוןהפסדלרבות(מועברהוןהפסד,דהיינו
שוטףהוןהפסדלגבישנקבעכפידיבידנד/מריביתהכנסהכנגדבקיזוז
.ערך-ניירותממכירת

הוןהפסדלגביגם,לישראלמחוץנכסממכירתשוטףהוןלהפסדבדומה§
מחוץהוןרווח"כנגדתחילהלקזזוישכי,נקבעכאמורממכירהמועבר

.אחרהוןרווחכנגדלקזזהיהיהניתןיתרהתיוותראםורק"לישראל

כללי קיזוז הפסדי הון
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ללאהבאותהמס-בשנותלקיזוזההוןהפסדאתלהעביררשאיהנישום§
.זמן-מגבלת

:מצטבריםתנאיםבשנימותניתהמועברההוןהפסדקיזוז,זאתעם§
מאוחרתבשנהאוהיווצרותובשנתההפסדאתלקזזהיהניתןהיהלא�

הינוכאמורקיזוזבההראשונההמס-בשנתההוןהפסדאתלקזזהנישוםעל,דהיינו(
;)אפשרי

.ההפסדנוצרשבּההמס-לשנתהמסלרשויותשנתיח"דוהגישהנישום�

כללי קיזוז הפסדי הון
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חברהבידימועברהוןהפסדלקיזוזדוגמה
2,000,000₪–2019המס-משנתמועברהוןהפסד
1,200,000₪–2020המס-בשנתפרטיותמניותממכירתהוןרווח
3,000,000₪–2020המס-בשנתנסחרותמניותממכירתהוןהפסד
3,200,000₪–2020המס-בשנתנסחרותחוב-איגרותעלמריביתהכנסה

כללי קיזוז הפסדי הון
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ח"ש:'באפשרותח"ש:'אאפשרות
1,200,000מניותממכירתהוןרווח1,200,000מניותממכירתהוןרווח
)000,200,1(מועברהוןהפסדבקיזוז)000,200,1(שוטףהוןהפסדבקיזוז
3,200,000מריביתהכנסה3,200,000מריביתהכנסה
)000,000,3(שוטףהוןהפסדבקיזוז)000,800,1(שוטףהוןהפסדיתרתבקיזוז
200,000מריביתחייבתהכנסה1,400,000מריביתחייבתהכנסה
46,000)200,000×23%(לתשלוםמס322,000)1,400,000×23%(לתשלוםמס

800,000מועברהוןהפסדיתרת2,000,000מועברהוןהפסדיתרת

כללי קיזוז הפסדי הון
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מבוצעתבוהמס-לשנתמאוחרתמס-בשנתהפסדבושגלוםנכסמכירת�
רווחבושגלוםנכסמכירת

שבהמס-שנתבאותההפסדבושגלוםלישראלמחוץנכסמכירת�
בשיעורבמסהחייברווחבושגלוםלישראלמחוץנכסמכירתמבוצעת
גבוהבשיעורבמסהחייברווחבושגלוםבישראלנכסומכירתנמוך

עסקלאותוששימשהנכסמהשכרתהכנסהומנגדמעסקהפסדים�

תאונות מס אפשריות
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לעולמושהלךלנישוםשנוצרוהפסדים�
q41641-01-14מ"ע(שרגאבענייןד"פסה–בהורשהעובריםאינםהפסדים(

)12837-06-17מ"ע(מלכסוןובעניין
q9/2016'מסבדיווחחייבתעמדה
qהנכסהעברת/לחברההנכסהעברת/המימושמועדדחיית–אפשריפתרון

בנאמנותשימוש/משפחתיתלחברה

תאונות מס אפשריות
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מכירת מוניטין
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.חלופותשתילפחותכללבדרךנבחנותחברהשלפעילותבמכירת§
.הוןרווחיבמסומחויבמניותיואתמוכרהמניותבעל,האחת
ואילו,הוןרווחיבמסומחויבתפעילותהאתמוכרתעצמההחברה,השנייה
.כדיבידנדהמכירהתמורתאתמושך–בכךרצונואם–המניותבעל

זאתובכללבישראלהמסבשיטתמקיפהרפורמההונהגה2003בשנת§
.מוניטיןבמכירתהמסחישובשיטתשונתה

במסחויבמוניטיןממכירתהוןרווחהאמורהלרפורמהעדכי,נצייןבתמצית§
שרכישתובנכסהיהמדוברהקונהלגבי,מנגד.10%-לעדשהגיענמוךבשיעור

.מכירתובעתרקאלא,)הפחתהאופחת(בוהשימושתקופתבמהלךהוכרהלא
.המשחקכללישונו2003בשנת§

מכירת מוניטין
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ההוןורווחבוטלהמוניטיןבמכירתהוןרווחשלהמיוחדתהחישובשיטת,מחד
.25%בשיעורבמס)כיום(חייבמוניטיןממכירת
להוראותבהתאם,זאת.המוניטיןרכישתבגין10%בשיעורפחתנקבע,מאידך

.2003-ג"התשס,)למוניטיןפחתשיעור(הכנסהמסבתקנותהקבועות

,כמוניטיןהנמכרהנכסאתלהציגמבקשהרוכשדווקאלעיתים,מכךכתוצאה
.בפחתלזכותכדי

מכירת מוניטין
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המוכרשלמוניטיןמכירתלצדמניותמכירת§
q22.7.2015(גדוליםלמפעליםהשומהפקיד'נמ"בעתדיראן749/13א"ע(.
q15.12.2018(סבאכפרשומהפקיד'נריזמן35155-10-14מ"ע(.*

.העליוןהמשפט-לביתערעורהוגשהדין-פסקעל*
q20.3.2019(מ"בעקרגופליינג'נרמלהשומהפקיד3136/17א"ע(.

מכירת מוניטין
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המוכרבבעלותלחברהמוניטיןמכירת§
qהחברהבידיהמוניטיןהפחתת;זכותיתרתיצירת:יתרונות.
qבמוניטיןמדוברכיהשומה-פקידלטענתאפשריתחשיפה:חסרונות

נכס"מכירתבגיןהוןרווחיבמסחבותÛלמוכרםניתןשלאאישיים
.נכסאותושלהפחתהיכולתהיעדר;)?הרכישהיוםמה("אחר

qאישייםמוניטין
Ø"אישיותתכונותפריהםעתים.'אישייםמוניטין'עללדבראיןכאמור

א"ע("...בעסקהכרוכיםאחריםגורמיםפריהםועתיםאדםשל
.))15.12.2003(לשומהארציתיחידה,שומהפקיד'נשרון7493/98

Ø6.5.2008(סבאכפרשומהפקיד'נאפריםצורר"ד1098/05ה"עמ(.

מכירת מוניטין
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Øתלשומהפקיד'נ)1994(חייםלביטוחסוכנותיובללנדאו1046/05ה"עמ
.)24.3.2010(4אביב

Ø15.12.2018(סבאכפרשומהפקיד'נריזמן35155-10-14מ"ע(.*
.העליוןהמשפט-לביתערעורהוגשהדין-פסקעל*

qבשותפותזכותאומוניטין?
Ø24.12.2015(דןגוששומהפקיד'נניסים5118/13א"ע(.
Ø28.12.2016(1אביבתלשומהפקיד'נשפירא36608-02-12מ"ע(.
Ø24.12.2018(3אביבתלשומהפקיד'נזליכוב14257-05-16מ"ע(.

מכירת מוניטין
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לפקודה104סעיףלהוראותבהתאםהעברה§
qוודאות:יתרונות.
qמיוםשנתייםבמשךמגבלות.המוניטיןשלהפחתהאין:חסרונות

.שוויהערכתנדרשת.ההעברה
q1512טופס

Øעדא104בסעיפיםהאמורכי,קובעהכנסהמסלפקודת)א(ז104סעיף
ימים30תוךהשומהלפקידהודיעהנכסמעביראםרקיחולג104

הצהרות,חות"דולהודעהוצירף,העברתועלהנכסהעברתממועד
.בתקנותהאוצרשרשקבעכפיהכל,ופרטים

Øאתהאוצרשרהתקין,לפקודה243-וז104סעיפיםלפיסמכותובתוקף

מכירת מוניטין
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30

,)מצורפיםומסמכיםנכסהעברתבדברהודעה(הכנסהמסתקנות
.1997-ז"התשנ

Øפיעל,לחברהנכסהעברתבדברהודעה"כי,קובעתלתקנות1תקנה
."שבתוספת1512טופסלפיתיעשה,לפקודהג104-א104סעיפים

Øתצורפנה1בתקנהכאמורלהודעהכי,קובעתלתקנות2תקנהואילו
ד1512/ג1512/א1512טפסיםלפיהודעות

מכירת מוניטין
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32

ידי-עלהמוחזקמסחרין"נדללרכושהמבקשיםמשקיעים,רביםבמקרים§
אתרוכשיםאלא,)מהחברה(ן"הנדלאתבמישריןרוכשיםאינם,פרטיתחברה
.אותושמחזיקה)הפרטית(החברה

נכסיםאופעילותלהןאיןהמכירהשבמועדפרטיתבחברותמדובר,רובפי-על§
.ן"נדללאותונוסףאחרים

לנצלמבקששהקונהכך,מסלצורכיהפסדיםשצברובחברותמדובר,לעיתים§
ן"הנדלחברתמניותרכישת(זובדרךהִעסקהביצוע,המקריםברוב.אלההפסדים
.שלומסמשיקוליוזאת,המוכרידי-עלמוכתב)במישריןן"הנדלרכישתבמקום

להביאהרוכששעלאפשרייםמס"מוקשי"מספרעלנצביע,זובמסגרת§
.זהמסוגבעסקהיתקשרבטרםבחשבון

ן"רכישת חברת נדל
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ן"הנדלרכישת,משפטיתמּבחינהכי,נדגישמוקשיםלאותםנידרשבטרם§
.ן"הנדלחברתרכישתפני-על,ככלל,עדיפהבמישרין
חובות/להתחייבויות,בעקיפין,חשוףהרוכשחברהשברכישתמהטעם,זאת
.שקיימיםככל,החברהשל

אתרקלבדוקבמקום:כפולהבדיקה,הרכישהלפני,לבצעהרוכשעל,כלומר§
)'וכותפוס/פנויהנכסהאם,שעבודיםשלקיומם,מינהל/בטאבורישומושאלת(ן"הנדל
,שעניינה)Due-Diligence(נאותותבדיקת(עצמהן"הנדלחברתאתגםלבדוקעליו
.)'וכושעבודים,ספקים,עובדים,חובות/התחייבויות,בתביעות,היתרבין

,החברהחובותבשללשיפויהתחייבותמהמוכרלדרושיכולהרוכש,אומנם§
לחשיפהמושלםפתרוןבהכרחמהוויםאינם)שיינתנוככל(אלהשיפוייםאך

.החברהברכישתשכרוכה)הנוספת(

ן"רכישת חברת נדל
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.המסלהיבטיכעת§
חסרוןבחוּבהאוצרתאותוהמחזיקההחברהרכישתשלבדרךן"נדלרכישת§

מוּכראינוהמניותעבורהרוכששמשלםשהסכוםבכךשמקורו,משמעותי
.המניותאתהרוכשימכורבובמועדאלאמסלצורכי
לגביהשפעההרכישהלעסקתאין,מניותקונהוהרוכשהואיל,אחרותבמילים
.עצמון"הנדלמיסוי

:בעיותמספרמתעוררות,מכךכתוצאה§
qהסכוםלפין"הנדלבגיןפחתהוצאותלדרושזכאיתאינההחברה,ראשית

ן"הנדלעבורבשעתושילמהשהחברההסכוםלפיאלא,הרוכשששילם
.)אפסיאףולעיתים,יותרנמוך,רובפי-על,שהינוסכום(

.שוטףבאופןיותרגבוהבמסתחויבהחברה,מכךשכתוצאה,לצייןלמותר

ן"רכישת חברת נדל
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35

qלצדן"הנדלאתתמכורהחברהשבובמועדלהיווצרעשויהנוספתבעיה
מניות(השקעתואתלממשירצההרוכששבובמצבענייננו,כלומר.שלישי
והִעסקה)ן"נדלאלא(מניותלרכושמוכןיהיהלאהקונהאך,)ן"הנדלחברת

.החברהידי-עלן"הנדלמכירתתהיההסופית
לביןהתמורהשביןההפרשעלשבחבמסתחויבהחברה,הזהבמקרה
עלותלביןהתמורהביןההפרשעלולאן"הנדלעבורששילמההסכום
.המניותרכישת
כתחליףהחברהידי-עלנרכשמדוברבון"שהנדלייתכן,מזאתיתרה

לאוהחברה)"הישניםהמקרקעין"(בבעלותהשהיואחריםלמקרקעין
בשעתוקבועשהיהממסהפטֹורמכוח,זובהחלפהשבחמסשילמה
שעלות,קובעותהחוקהוראות,זהבמקרה.במקרקעיןזכויותלחילוף

ן"רכישת חברת נדל
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36

המקרקעיןבגיןהחברהידי-עלששולםהסכוםלפיתיקבעמסלצורכין"הנדל
.הישנים
שהחברהאלא,מסלצורכיבחשבוןתובאלאהמניותשעלותרקלא,כלומר
!הישניםבמקרקעיןשמקורוהרווחבגיןגםשבחבמסתחויב

*.הנרכשתהחברהפירוק:כגון,האמורותהמסלבעיותפתרונותלמצואניתן§
לגרורעלולהמניותיהלבעליהמתפרקתמהחברההמקרקעיןהעברתכי,מידיצוין*

.)מקרקעיןמיסוילחוקא71בסעיףכמשמעותו(נוסףומסרכישהמס,מ"מעחבויות
עדיפהבמישריןן"נדלרכישת,המקריםבמרביתכי,בדעה,מקוםמכל,אנו§

מּבחינהוהןמשפטיתמּבחינההן,ן"הנדלחברתרכישתפני-עללקֹונה
.מיסויית

ן"רכישת חברת נדל

36
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38

וקיזוזםמסלצורכיהפסדיםשצברהחברהרכישתבענייןהמנחההדין-פסק§
יואב'נגדוליםלמפעליםשומהפקיד3415/97א"עהינומכןלאחר

.)31.7.2003(מ"בעומימוןפיתוחלבניןחברה'ושותרובינשטיין
qגידולבתחוםעסקה)"פישאקוריוםחברת"("מ"בעסנטרברידינגפישאקוריום"חברת

.₪מיליון4.2-כשללסך1988דצמברבחודששהגיעועסקייםהפסדיםוצברהנוידגי
qסךתמורתפישאקוריוםחברתמניותכלאתרובינשטייןיואברכש19.7.1989ביום

.160,000₪של
qעסקיתפעילותאוציוד,נכסיםפישאקוריוםלחברתהיולאהרכישהבמועד.
qלבניין'חב'ושותרובינשטייןיואב"לפישאקוריוםחברתשםשּונה18.1.1990ביום

ופרטיםהכתובתשונו,בנוסף.)"רובינשטייןיואבחברת":להלן("מ"בעומימוןפיתוח
.החברותרשםאצלהמספרלמעט,שונים

רכישת חברה מפסידה
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qעסקהאלא,הנוידגיגידולבתחוםהפעילותאתהמשיכהלארובינשטייןיואבחברת
.זובפעילותהעסקייםרווחיםוצברהן"והנדלהבנייהבתחוםבלעדיבאופן

qפי-עלהנוידגימגידולפישאקוריוםחברתהפסדיאתאלהמרווחיהלקזזביקשההיא
.)מעסקמועבריםהפסדיםקיזוז(לפקודה)ב(28סעיףהוראות

qפישאקוריוםחברתמניותרכישתכיבטענה,זולבקשהלהיענותסירבהשומה-פקיד
קיזוזמטרתהשּכל,לפקודה86סעיףבמובן,"מלאכותיתעסקה"היא,פעילותהושינוי
.פישאקוריוםחברתהפסדי

qבחברתוראה,"המלאכותיתהעסקה"מן"להתעלם"סמכותואתהפעילהוא,זאתלאור
הראשונהאין,ולפיכך,פישאקוריוםמחברתונפרדתחדשהחברהרובינשטייןיואב
.האחרונההפסדיאתלקזזזכאית

רכישת חברה מפסידה
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40

qהטעםמבחןלאורמלאכותיתהינההעסקהכי,קבע,ברק'אהשופט,דאזהנשיא
הטעםמלבדמסחריטעםלהישאםלמלאכותיתתיחשבלאעסקהלפיוהמסחרי
לקזזהרצוןהיהפישאקוריוםחברתלרכישתהיחידישהמניעמהטעם,זאת.הפיסקלי

.מסלצורכיהמועבריםהפסדיהאת
qכאשרבהפסדיםחברהרכישתתבוצעבהםמצביםייתכנוכי,צייןברקהנשיא,זאתעם

.בורסאישלדרכישת:כגון,הפסדיםלנצלהרצוןרקאינולרכישההמניעה
,ייתכן.מלאכותיתעסקההיאמפסידהחברהמניותרכישתשכלגורסאינני"

ייתכן.החברהשלהבורסאיהשלדאתלרכושהרצוןעומדהרכישהשביסוד
הרצוןעומדהרכישהשביסודייתכן.מתחרהלחסלהרצוןעומדהרכישהשביסוד
אואלהשטעמיםייתכן.מוסףרווחמכךולהפיקהמפסידההחברהאתלשקם
".עמדהכלזהבענייןמביעואינניהעסקהאתיכשירואחריםטעמיםאוחלקם

רכישת חברה מפסידה
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41

תקווה-פתחשומהפקיד'נמ"בעתקשובשרותיסגנון2965/08א"ע(סגנוןבעניין§
פעולהכיהקביעהלצורךחדשמבחןהעליוןהמשפט-ביתקבע))21.6.2011(

.המסחריהטעםיסודיותמבחן–מלאכותיתעסקההיאפלונית
ביחסהעסקהלביצועהמסחריהטעםשלמשקלואתלבחוןיש,זהמבחןלפי

הטעםעללמלאכותיתתיחשבלאשעסקהמנת-ועללביצועההפיסקלילטעם
למימושהנישוםשלציפייתושאילולאכךיסודילהיותלביצועההמסחרי
.מלכתחילההעסקהאתמבצעהנישוםהיהלאהמסחריתהמטרה
כיאובייקטיביתמּבחינהלהוכיחהנטלאתלהריםהשומה-פקידעל,ראשית
להוכיחהנישוםעל,מכןולאחר;מלאכותיתהיאהנישוםביצעאותההעסקה
סובייקטיבימסחריטעםגםעמדהעסקהבבסיסכיוממשיותחותכותבראיות
.ויסודיסביר,אמיןשהינו

רכישת חברה מפסידה
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למסחרנרשמוומניותיה1999בשנתהמערערתהוקמהאונליין-איבעניין§
.2000בשנתבבורסה
המסחר,כלכלייםקשייםעקבפעילותהאתהמערערתהפסיקה,2002בשנת

₪מיליון36-כשלבסךעסקייםהפסדיםאצלהונצברוהושעהבמניותיה
.₪מיליון21-כשלבסךהונייםוהפסדים
המונפקהמניותמהון84.75%"גולןקבוצת"רכשה,2003אוקטוברבחודש
אל"גולןקבוצת"העבירהלכךבסמוך.1,490,000₪תמורתהמערערתשל

אחרתחברהבאמצעותבוצעהאזשעדשיווקיתפעילותהמערערת
עד2004בשניםהאמורהמהפעילותלמערערתשהיומהרווחים.שבשליטתה

.למערערתשהיוהצבוריםהעסקייםההפסדיםכלקוזזו,2008
מבלי₪מיליון21-כשלבסךהפסדיםהמערערתקיזזה2006–2004בשנים

רכישת חברה מפסידה
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התקופהבתוך,המערערתדיווחיאתלבדוקסמכותואתהפעילשהמשיב
.בדיןלכךשנקבעה

86סעיףלפיבסמכותוהמשיבהשתמשלגביהן,2008–2007השניםלגביכןלא
8.7-כשלבסךמועבריםעסקייםהפסדיםקיזוזלמערערתהתירולאלפקודה
.2008המס-בשנת₪מילון6.8-וכ2008בשנת₪מיליון
שהמטרהקבע,אלטוביה'מהשופטמפי,אביב-בתלהמחוזיהמשפט-בית

,מסחרימטעםולאהפסדיהקיזוזלשםהייתההמערערתלרכישתהדומיננטית
)סי.או.אי(קפיטלאונליין-אי42485-03-13מ"ע(מלאכותיתבעסקהמדוברומשכך

.))29.8.2016(3אביבתלשומהפקיד'נמ"בע
7578/16א"ע(א"לתקסד)ב(460תקנהלפיהערעוראתדחההעליוןהמשפט-בית
.))7.2.2018(3אביבתלשומהפקיד'נמ"בע)סי.או.אי(קפיטלאונליין-אי
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מ"ע(נאויאחיםקבוצתבענייןגםהתעוררההפסדיםעםחברהרכישתסוגיית§
.))20.1.2020(4אביבתלשומהפקיד'נמ"בענאויאחיםקבוצת46365-09-17

qופעלהמ"בעהחזקותיסקלבשםפרטיתכחברה1984בשנתהתאגדההמערערת
.תחומיםבמגוון

qלמסחרונרשמולציבורהוצעוומניותיהציבוריתלחברההמערערתהפכה1987בשנת
.אביבבתלערך-לניירותבבורסה

qהשקעותיהכלאתמימשהוהמערערתהליכיםהקפאתצוניתן2002אוגוסטבחודש
.הבורסהשלהשימורברשימתהופיעומניותיהכאשרבורסאילשלדוהפכה

qרוכשיםלקבוצת,"בורסאישלד"כ,במערערתַהשליטהנמכרה2004אוקטוברבחודש
.מ"בעופקטורינגמימוןלפסגותשמהאתשינואשר

qבמישריןהן,הפקטורינגבתחוםלפעולהמערערתהחלה,כאמורהשליטהרכישתלאחר

רכישת חברה מפסידה
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.מ"בע)2006(אקוויטיגולדן,שלההבתחברתבאמצעותוהן
qמ"בעלישראלאשראיכרטיסיחברתעםביחד,המערערתייסדה2009ינוארבחודש,

בתחוםפעילותהאתמהמערערתשרכשה,פקטורינגל.א.כבשםמשותפתחברה
בניסיונותרקוהמשיכהזומפעילותהחדלההמערערתמועדמאותווהחל,הפקטורינג

.העברחובותאתלגבות
qאקוויטילגולדןשמהשּונה,פעילותכלבמערערתהייתהשלאבעת,12.5.2009ביום

השימורברשימתנסחרוומניותיה"בורסאישלד"לבשניתהפכהוהיאמ"בעהחזקות
.הבורסהשל

qיומחולפיונושיםלהסדרהמחוזיהמשפט-ביתאישורהתקבל2010דצמברבחודש
2004אחזקותסטולרולחברת,והעתידייםהקיימים,המערערתשלחובותיהכלל
.)עתבאותהבמערערתהשליטהבעלי(מ"בע

רכישת חברה מפסידה
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qהאחיםידי-על,השלישיתבפעם,במערערתהשליטהרכישתהושלמה2.1.2011ביום
.מניותהקצאתבאמצעותבההחדשיםהשליטהלבעלישהפכו,נאויודורישאול

qבדילול,החדשיםהשליטהבעלישלהשליטהשיעור,כאמורהרכישההשלמתבמועד
חיניץאבי,נוספיםלניצעיםהוקצוהמניותהקצאתבמסגרתואילו.85.5%היה,מלא
המונפקהמניותמהון)מלאבדילול(נוספים4%-כ)"הנוספיםהניצעים"(גוויליויצחק
.המערערתשלוהנפרע

qהחברותלחוק350סעיףפי-עלנושיםהסדרבאישורהותנתההמניותהקצאת,
76.43%שללהקצאהבתמורהואילו.התחייבויותיהמכלהמערערתמורקהבמסגרתו

מיליון47-כשלסכוםבמערערתנאויהאחיםהשקיעו,המערערתשלהמניותמהון
50כ"ובסה,ח"שמיליון3שלנוסףסכוםהנוספיםהניצעיםידי-עלהושקעוכןח"ש

.ח"שמיליון

רכישת חברה מפסידה

46



47

qניתניםשיהיוסחירים-בלתיאופציהכתבינאוילאחיםהמערערתהעניקה,לכךנוסף
שעם,ההקצאהממועדשניםארבעתוםועדההקצאהממועדשנתייםבחלֹוףלמימוש
,כן-כמו.מלאבדילול,המניותמהון85.5%שלכוללבשיעוראחזקהלהםיקנומימושם
מיליון100-כשלבסךבנקאייםאשראיקווילמערערתלהעמידהתחייבונאויהאחים

-עלשניתנואישיותערבויותכנגד,הדחוייםהממסריםבתחוםפעילותהלצורכי,ח"ש
.לבנקידיהם

qמ"בענאויאחיםקבוצת(הנוכחילשמההמערערתשלשמהושינויהשליטהרכישתלאחר(,
מחברהאליההועברהאשרדחוייםבממסריםמסחרשלפעילותבמערערתרוכזה
.מ"בע).ה.ב(להשקעותעולמיחברת,נאויהאחיםבשליטתפרטית

qלמערערתהיה,במערערתַהשליטהרכישתהשלמתֵערבדהיינו,31.12.2010ליוםנכון
במסגרתשנוצרומסלצורכימועבריםהפסדיםוכן1,885,000₪שלבסךבהוןגירעון

רכישת חברה מפסידה
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ההפסדים"(נאויהאחיםידי-עלבמערערתַהשליטהלרכישתשָקדמההפעילות
והפסד;)"העסקיההפסד"(₪מיליון44-כשלבסךמעסקמועבריםהפסדים:)"הצבורים

הפסד"(₪מיליון110-כשלבסך)התיאומיםלחוק6בסעיףכמשמעותו(ערך-מניירותריאלי
.)"הריאליההון

qהממסריםמפעילותהחייבתהכנסתהכנגד,המערערתקיזזה2013–2011המס-בשנות
ההפסדמלואקוזז2011המס-בשנתכאשר,הצבוריםההפסדיםמלואאת,הדחויים
.העסקי

qטעםעמדהציבוריהשלדרכישתעסקתביסֹודכי,טען)4אביב-תלשומה-פקיד(המשיב
השכילהלאהמערערתוכיהצבוריםההפסדיםקיזוזשלודומיננטייסודיפיסקאלי
יש,ולפיכך;בערכולוהשקּול"יסודימסחריטעם"עמדהשלדרכישתביסֹודכילהוכיח
לגיטימי-בלתימסכתכנוןהצבוריםההפסדיםלקיזוזשהביאהפעולותברצףלראות
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הפעילותרווחיעלהמגיעהמסאת,נאות-בלתיבאופן,להפחיתהייתהשמטרתו
.החדשה

qההוכחהנטלאתלהריםבחובתועמדלאהמשיבכי,טענה,זאתלעומת,המערערת
הפיסקאליתהמטרהאלמלאלפיו,האובייקטיביהמבחןשללהתקיימותועליוהמוטל
.הערעורקבלתאתלהצדיקכדי,לשיטתה,בכךדיוכי;מבוצעתהעסקההייתהלא
טעמיםעמדוהבורסאיהשלדלרכישתהעסקהבבסיסכי,המערערתטוענתעוד

בוהאופןאתלהצדיקבהםשיש–"הציבוריתהנראות"ובראשם–יסודייםמסחריים
.ההפסדיםקיזוזאתולהכשירנעשתה

qלביןהמערערתביןנחתם,זהערעורמושאהשומהשיצאהלאחר,18.9.2017ביום
הפסדשלקיזוזובוטללפיו2011–2013המס-לשנות"חלקישומההסכם"המשיב
.המערערתשלמעסקהחייבתמהכנסתה,)ח"שמיליון110-כשלבסך(הריאליההון
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העסקהבסוגייתבערעורהמערערתטענותשתתקבלנהככל,כיסוכם,זאתעם
ערך-מניירותרווחיםכנגדהריאליההוןהפסדאתלקזזזכותהתישמר,המלאכותית
לפניכנוסחו,הכנסהמסלפקודת92סעיףשלהתחולהלהוראותבהתאם(בלבדבבורסהנסחרים
לקיזוזביחסגםבעינונותרהעסקהבמלאכותיותהדיון,זאתלאור.)לפקודה147תיקון
.הריאליההוןהפסד

qהערעוראתדחה,סרוסי'יהשופטתמפי,אביב-בתלהמחוזיהמשפט-בית.
qמּבחינהכילהוכיחהנטלאתהריםהמשיבהאםהְשֵאלהאתבחנההשופטת

זובחינהכי,מציינתשהיאתוך,הִעסקהבבסיסיסודיפיסקאליטעםעמדאובייקטיבית
לקבלאיןוכי;מספריתמּבחינה,"יבש"באופןנעשיתשהיאזהבמובןאובייקטיביתהיא
לולאאףמתבצעתהייתההִעסקהכילהוכיחהמשיבעלהיהכיהמערערתטענתאת

להיחשבהִעסקהעשויהחיוביתהיאלכךהתשובהאםרקוכי(יסודימסחריטעםשלקיומו

רכישת חברה מפסידה
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הבדיקהבשלב,וקבעהסרוסיהשופטתהוסיפה,שּכן.)אובייקטיביתמּבחינהכמלאכותית
הִעסקהבבסיסיסודיפיסקאליטעםעמדכילהראותהמשיבעלהנטלהאובייקטיבית

הטעםלביןהפיסקאליהטעםביןכלכליתשקילּות,זהבשלב,לערוךנדרשהואואין
.המערערתשלהסובייקטיביתבידיעתהשנמצא,המסחרי

qשבקיזוזהפיסקאליהיתרוןלכימותביחסהצדדיםטענותאתניתחהסרוסיהשופטת
לעומתהצבוריםבהפסדיםהגלוםהמסיתרוןבחינתכי,וקבעההצבוריםההפסדים
פיסקאליטעםעמדבמערערתַהשליטהרכישתבבסיסכי,מעלההנטענותהעלויות
34-כעלעמדהמשיבולגישתח"שמיליון9-כעלעמדהמערערתלגישתשאף–יסודי
.בהַהשליטהנרכשתהייתהלאקיומוואלמלא–ח"שמיליון

אתלנצל,הרכישהבעת,ציפושהאחיםהראיותמחומרללמודניתןכי,ציינההשופטת
,זהבענייןמקצועיותדעת-חוותשתימקבליםשהםתוך,הצבוריםההפסדיםמלוא
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.גבוההובהסתברותמיידיערךההפסדיםלקיזוזוִיחסו
qשניםייקחההפסדיםשניצולסברונאוישהאחיםלהלוםקשהכי,השופטתציינהעוד

לראותיש,הפיסקאליביתרוןהשליטהבעלישלחלקםחישובלצורךוכיארוכות
.אחתדבוקההנוספיםובניצעיםנאויבאחים

qשספגוהמשמעותיותהעלויותכי,המערערתלטענתונדרשההוסיפהסרוסיהשופטת
ברווחיהציבורושיתוףאישיותערבויותהעמדת,המערערתשלהמניותבהוןההשקעה(נאויהאחים
אתלהצדיקכדיכשלעצמוהמסביתרוןשאיןכך(המסיתרוןעלמשמעותיתעולות)המערערת

.זוטענהודחתה;)העסקהקיום
qאלמלאכיהוכיחההמערערתהאםוָּבחנהסרוסיהשופטתהמשיכה,האמורלאור

;מתבצעתהייתהלאזו,הִעסקהלביצוענאויהאחיםאתשהובילוהמסחרייםהטעמים
ממידתפחתהלאהִעסקהשבבסיסהמסחרייםהטעמיםשלהיסודיותמידתוכי
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.הפיסקאליםהטעמיםשלהיסודיות
qטעמיםהציגונאויהאחיםהאם,האחת:זהבענייןלדיוןניצבותשאלותשלוש,לדבריה

בתחוםהפעילותלניהולבהשוואהמפסידהציבוריתחברהלרכישתיסודייםמסחריים
מסחרייםטעמיםהוצגוהאם,השנייה;מרוויחהפרטיתבחברההדחוייםהממסרים
ובהנחה,לבורסהלהיכנסחלופיותלדרכיםבהשוואהבורסאישלדלרכישתיסודיים
היא,הספציפיהבורסאיהשלדלרכישתיסודייםמסחרייםטעמיםהוצגוהאם,שּכן

הבורסאיהשלדשברכישתהיסודייםהמסחרייםהטעמיםהאם,השלישיתו;המערערת
.נאויהאחיםידי-עלאמתבזמןבחשבוןנלקחו,שהוכחוככל,הספציפי

qישכיהמערערתטענותעליהמקובלותכללישבאופןהגםכי,ציינהסרוסיהשופטת
חברהברכישת"מסחריטעם"משום,השוניםרבדיהעל,"הציבוריתנראות"בלראות
שבנסיבותוהגם;"יסודימסחרי"כטעםאףהמתאימותובנסיבות,מפסידהציבורית
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בושישבורסאישלדברכישתמסחריטעםשלקיומולהצדיקניתן,המתאימות
נסחרתציבוריתחברהרכישתאו(פרטיתחברהשללציבורלהנפקהבהשוואה,הפסדים
הערךכיהוכיחהלאהמערערת;פחותיםבהןשהפסדיםאוהפסדיםבהןשאין)בבורסה
היווה,הפסדיםבושישבורסאישלדשברכישתובזמןבעלויותבחיסכוןהגלוםהכלכלי

עתבאותהזמינֹותשהיולבורסהאחרותכניסהלחלופותבהשוואה"יסודימסחריטעם"
.פחותיםהפסדיםושנשאו

qהשלדברכישתיסודימסחריטעםשעמדהוכיחהלאהמערערתכי,השופטתציינהעוד
הגלוםהכלכליהערךאתהוכיחהלאהמערערת,לשיטתה,כך.הספציפיהבורסאי
מסחריטעם"כדיעולההואומדועשליטהפרמייתתשלוםללאעסקהבמבנה
כרוכההייתהשרכישתם,פחותיםהפסדיםהנושאים,אחריםלשלדיםבהשוואה"יסודי

שלערּכוביןהכלכליתהשקילּותאתהוכיחהלאהמערערת;שליטהפרמייתבתשלום
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הפסדיהשבקיזוזהמיסוייליתרוןשליטהפרמייתתשלום-שבאיהכלכליהיתרון
פרמייתבתשלוםשבחיסכוןהכלכליהערךכיהוכיחהלאאףוהמערערת;הצבורים
ברכישתובזמןבעלויותשבחיסכוןהכלכליוהערךהספציפיהשלדברכישתשליטה
שבקיזוזהמיסוייליתרוןשקּולים)לבורסהאחרותכניסהלחלופותבהשוואה(בורסאישלד

.הצבוריםהפסדיה
qטעםשלקיומוהוכיחולאנאויהאחיםכי,למסקנההגיעהסרוסישהשופטתהגם

לאהמערערתכילקבועכדיבכךודיהספציפיהבורסאיהשלדברכישתיסודימסחרי
טעםעמדהִעסקהשבבסיסלהוכיחעליההמוטלהסובייקטיביההוכחהבנטלעמדה
הטעמיםשלהכלכליתשקילותם"לנושאונדרשההשופטתהמשיכה,יסודימסחרי
."העסקהשביסוד

qשלמלאכותיותהשתישללמנת-על,סגנוןמהלכתמצטטתשהיאותוך,לדבריה
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במידת,פחּותאינובבסיסהשעמדהמסחריהטעםכילהוכיחהנישוםעל,הִעסקה
מזההמסחרי,מהטעמיםאחדכלשלהיסודיותמידתוכי;הפיסקאלימהטעם,יסודיותו

שלהדומיננטיתהמטרההייתהמהלהכריעמנת-עלזהבשלבנבחנת,מזהוהפיסקאלי
.הִעסקהבביצועהנישום

qיסודימסחריטעםשלבקיומומשתכנעתהייתהאםאףכי,השופטתקבעהעוד
ההפסדיםשלהניכרלהיקףלבשבשיםהרי,הספציפיהבורסאיהשלדברכישת
בערךלראותניתןלא,מסלצורכישבקיזוזםהמיידיהכספיולערךבמערערתהצבורים
אחרותכניסהלחלופותבהשוואהבורסאישלדשברכישת(ובזמןבעלויותשבחיסכוןהכלכלי
לרכישתבהשוואההספציפיהשלדשברכישת(שליטהפרמייתבתשלוםובחיסכון)לבורסה
הגורםבאופן,הצבוריםההפסדיםשבניצולהמסליתרוןכלכליתכשקּול,)אחריםשלדים

.הִעסקהשלמלאכותיותהלשלילת
q3135/20א"ע(העליוןהמשפט-לביתערעורהוגשהדין-פסקעל(.

רכישת חברה מפסידה
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הפרת התנאים להטבות  
מס בשינויי מבנה
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:כדלקמןקובעהכנסהמסלפקודתי103סעיף§
נתקייםלאכינתבררמכןולאחר,פלוניתבשנהזהפרקלפיההטבותניתנו)א"(

לצדדיםהשומהפקידכךעליודיע,ג103בסעיףהקבועיםמהתנאיםתנאיבמועדו
למיזוגוהצדדים,נתינתןממועדלמפרעההטבותיבוטלו,כאמורהודעהניתנה;למיזוג
בתוספתמהםפטורלהםשניתןהחובהובתשלומיבמסיםיחוייבומניותיהםובעלי
...התשלוםמועדועדהמיזוגממועדוריביתהצמדההפרשי

אולמיזוגמהצדדיםחות"דולהגישדרישהוכן)א(קטןבסעיףכאמורהודעה)1)(ב(
המסשנתמתוםשניםארבעתוךיינתנו,)המיזוגחות"דו–להלן(מניותיהםמבעלי
פקידטועןשלגביההמסשנתשענינו131סעיףלפיח"דוהשומהלפקידנמסרשבה

שומותהשומהפקידיערוך,כאמורהודעהניתנה;כאמורתנאיקיוםלאיהשומה
...מניותיהםולבעלילמיזוגלצדדיםמתוקנות

ההוראות לגבי הפרת התנאים
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המשך–הכנסהמסלפקודתי103סעיף§
.145סעיףלפישומהכדיןוערעורהשגהלעניןדינהזהקטןסעיףלפישומה)2(

מסחוקלפיחייבתהמעבירהשהחברהאחריםחובהותשלומיאגרות,מסים)ג(
שנותלגבי,)מסחוק–זהבסעיףלהלן(1980-ם"התש,מסיםקיזוזבחוקכמשמעותו

תשלומיםגם–)א(קטןסעיףלפיההטבותנשללוואם,המיזוגמועדשלפניהמס
אחדמכללגבותםיהיהניתן,המיזוגמועדשלאחרהמסלשנותהמתייחסיםכאמור
:זהובסדרמאלה

;הקולטתמהחברה)1(
המיזוגבמסגרתוקיבלהמיזוגערבהמעבירהבחברהשליטהבעלשהיהממי)2(

...;הקולטתבחברהמניות

ההוראות לגבי הפרת התנאים
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המשך–הכנסהמסלפקודתי103סעיף§
...

עלהערעורבמסגרתלערעריהיהניתןזהסעיףלפיהטבותלשלולהחלטהעל)ז(
מיוםשנהבמהלךמסשנתלאותהשומהנעשתהלאואם,המסלשנתהשומה
לערעריהיהניתן,)ההודעהיום–להלן()ב(קטןבסעיףהאמורהההודעהמסירת
".ההודעהמיוםימיםשלושיםתוך)ב(152סעיףלפיצוהיתהכאילובנפרדעליה

ההוראות לגבי הפרת התנאים
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:כי,קובעהכנסהמסלפקודת)1)(ב(ז104סעיף§
חברההואכאילוהנכסמעבירלגבייחולטו103-ויב103,י103בסעיפיםהאמור"

היאהנכסהועברשאליההחברהוכאילו,העניןלפי,בהמניותבעלאומעבירה
כדיזופסקהבהוראותאין.העניןלפיהמחוייביםבשינוייםהכל,קולטתחברה
";)ג(ה104סעיףמהוראותלגרוע

:כי,קובעלפקודהח105סעיףואילו§
,המחוייביםבשינויים,פיצוללגבייחול...יב103עדט103,ז103בסעיפיםהאמור"

";...העניןלפי
,הפרהשלבמקרההחלותההוראותאתהקובע–לפקודהי103סעיף,כלומר§

התיישנות,להגיששישהדוחות,וגביההמסיםתשלום,ההטבותביטוללרבות
.המבנהשינוייכללגביחל–וערעורשומהוהליכישומה

61
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:כי,קובעהכנסהמסלפקודת)1)(ב(ז104סעיף,כאמור§
חברההואכאילוהנכסמעבירלגבייחולטו103-ויב103,י103בסעיפיםהאמור"

היאהנכסהועברשאליההחברהוכאילו,העניןלפי,בהמניותבעלאומעבירה
כדיזופסקהבהוראותאין.העניןלפיהמחוייביםבשינוייםהכל,קולטתחברה
";)ג(ה104סעיףמהוראותלגרוע

העברת,הפרהשלבמקרהכי,לפקודה)2)(ב(ז104סעיףקבע,242תיקוןלפני§
שלהשוקשווימּביןהגבוהלפי,הנכסהעברתבמועדבמסחייבתתהיההנכס
,זהלענייןראו(ההפרהבמועדהנכסשלהשוקשווילביןההעברהבמועדהנכס
.)5548/11מיסויהחלטת

בעתלפיו,לפקודהי103בסעיףהקבועההפרהמנגנוןהוחל,התיקוןבעקבות§
.נתינתןממועדלמפרעההטבותמבוטלותהטבהלמתןתנאישלהפרה

הפרת התנאים בהעברת נכס
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מתןללאזהבמועדבמסחיובולקבועהנכסהעברתלמועדלחזוריש,כלומר§
.ההטבות

סעיףהוראותהחברהעלתחולנההפרהשלבמקרהםגכי,נקבע,בנוסף§
להפרתמריץליצורשלאמנת-עלוזאת*,הפסדיםקיזוזלענייןלפקודה)ג(ה104
.הפסדיםלקזזכדיבדיעבדכאמורתנאי

נכסמכירתעקבשנוצרהוןהפסדאוהוןריווחקיזוזעל"כי,קובעלפקודה)ג(ה104סעיף*
בשינויים,)2ב(-ו)1ב(כ103סעיףהוראותיחולוג104עדא104בסעיפיםכאמורשהועבר
."...המחויבים

הפרת התנאים בהעברת נכס
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דוגמה להפרה אפשרית
'שלב אמצב התחלתי

'חברה ב'חברה א

'חברה א

'שלב ב

'חברה ב

'חברה א

100% 100%

100%

100%

50%
50%

'חברה ג

דיבידנד
הקצאת מניות
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